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Esityksen nimi ja lisätietoja



Kevään 2022 toinen yhteishaku 

• Hakuaika 16.3. - 30.3.2022 klo 15.00

• SeAMKissa on haettavana 15 AMK-tutkintoon ja 7 

YAMK-tutkintoon johtavaa suomenkielistä koulutusta

• SeAMKin koulutustarjonta ja hakukohteiden 

valintaperusteet löytyvät Opintopolusta hakusanoilla 

“SeAMK kevät 2022”

• Tietoa myös sivulta Kevään 2022 toinen yhteishaku

https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/oppilaitos/1.2.246.562.10.54453921329
https://www.seamk.fi/hakuaika/kevaan-yhteishaun-2-hakuaika/


SeAMKin AMK-hakukohde, kevään 2022 yhteishaku Opiskelupaikat

Agrologi (AMK), pt 40

Fysioterapeutti (AMK), pt 30

Geronomi (AMK), mmt 30

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, pt 60

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, pt 25

Insinööri (AMK), Konetekniikka, mmt 30

Insinööri (AMK), Konetekniikka, pt 60

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, pt 30

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, pt 35

Kulttuurituottaja (AMK), pt 45

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniika, pt 30

Restonomi (AMK), pt 30

Sairaanhoitaja (AMK), mmt 33

Sairaanhoitaja (AMK), pt                          33

Sosionomi (AMK), pt 60

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, pt 35

Tradenomi (AMK), Liiketalous, mmt 30

Tradenomi (AMK), Liiketalous, pt 100

Yhteensä 736



Hakeminen kevään toisessa yhteishaussa 
• Hakeminen tapahtuu uudistuneessa Opintopolussa

• Hakija voi täyttää yhden hakulomakkeen ja hakea sillä 

enintään 6 hakutoiveeseen ja toiveet on laitettava 

mieluisuusjärjestykseen 

• Tarvittavat liitteet tulee ladata hakulomakkeelle 6.4.2022 

klo 15.00 mennessä

• Vuodesta 2017 lähtien ammatillisen tutkinnon suorittaneiden 

tiedot saadaan suoraan Koski-palvelusta



Hakukelpoisuus AMK-koulutukseen

• Hakukelpoisia ovat hakijat, joilla on suoritettuna jokin 

toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto

• Keväällä 2022 valmistuvat ovat hakukelpoisia, vaikka 

tutkinto olisi hakuaikana vielä kesken

• Tutkinto tulee olla suoritettuna viimeistään 15.7. mennessä, 

jotta hakija voidaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen 

todeta hakukelpoiseksi.



Valintatavat AMK-koulutukseen (pl. Kulttuuriala)

• Todistusvalinta, YO-tutkinnon suorittaneet

• Pisteytettävät aineet ovat äidinkieli, vieras kieli/toinen kotimainen kieli, 

matematiikka, kaksi reaaliainetta/kaksi vierasta kieltä

• Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista 

huomioidaan

• Vaikka pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, hakija voi 

tulla valituksi myös neljän aineen pisteillä

• Suoritustiedot saadaan YTL:stä => oltava tallennettuna viim. 17.5.

• Tietoa todistusvalinnoista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


Valintatavat AMK-koulutukseen (pl. Kulttuuriala)
• Todistusvalinta, 1.8.2015 jälkeen ammatillisen 

perustutkinnon suorittaneet

• Pisteytettävät tiedot => yhteiset tutkinnon osat

• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

• Pisteytettävä => ammatillisen perustutkinnon painotettu keskiarvo

• Suoritustiedot saadaan Koski-palvelusta => oltava tallennettuna viim. 

17.5.

• Tietoa todistusvalinnoista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


Valintatavat AMK-koulutukseen (pl. Kulttuuriala)
• AMK-valintakoe 30.5.-3.6.2022

• Hakija voi suorittaa kokeen valitsemassaan AMKissa riippumatta siitä, onko 

hän hakenut kyseiseen AMKiin

• Kaikissa AMKeissa ei ole käytössä kaikki koetilaisuudet

• AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin

• Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä

• Hakijan tulee tutustua koetta koskeviin käytännön ohjeisiin huolella ennen 

koetta

• Tietoa AMK-valintakokeesta ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/


AMK-valintakokeen sisältö 

Lähde: www.ammattikorkeakouluun.fi



Esityksen nimi ja lisätietoja

SeAMK Kulttuurituottaja (AMK)
• Ei ennakkotehtäviä, eikä ennakkomateriaaleja

• Valintakokeet 24.-25.5.2022 yksipäiväisenä / hakija Framilla

• Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, 

opintoihin sitoutumista ja oppimisvalmiuksia

• Valintakokeessa on yksilötehtävä, ryhmätehtävä ja haastattelu

• Valintakokeen pisteytys, max. 100 p, min. 50 p

• Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa



Valintojen tulokset
• Todistusvalinnat julkaistaan viimeistään 30.5.2022

• Kaikki valinnat julkaistaan viimeistään 8.7.2022

• Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja 

ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 

15.7.2022 klo 15.00 mennessä

• Poissaolo-oikeus on laissa mainituin perustein

• SeAMKissa käytössä varasijamenettely. Varasijoilta hyväksyminen 

päättyy viimeistään 2.8.2022 klo 15.00

• Varasijoilta hyväksytyllä 7 vrk aikaa ottaa paikka vastaan ja ilmoittautua

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


Hakijan muistilista
▪ Tutustu Opintopolussa koulutustarjontaan ja valintaperusteisiin

▪ Hae ajoissa: Älä jätä viimeiseen hakupäivään, jolloin hakuaika 

päättyy klo 15.00

▪ Mieti hakutoivejärjestys tarkkaan

▪ Hakutoiveita on mahdollisuus muuttaa vain hakuaikana

▪ Muutokset voit tehdä itse Oma Opintopolku -palvelussa

▪ Täytä hakemus oikein, oikeilla tiedoilla

▪ Huolehdi, että ilmoitat sellaisen sähköpostiosoitteen, joka toimii vielä 

hakuajan jälkeenkin!



Hakijan muistilista
▪ Seuraa sähköpostia säännöllisesti ja tarkista myös roskapostikansio 

siltä varalta, että tärkeät viestit ohjautuvat sinne

▪ Ota opiskelupaikka vastaan annetussa määräajassa, muuten 

menetät sen

▪ Ilmoittaudu annetussa määräajassa opiskelijaksi, muuten menetät 

opiskeluoikeuden

▪ Poissaolo-oikeus vain laissa mainituilla perusteilla

▪ Valmistaudu opintojen aloittamiseen

https://www.seamk.fi/hakijalle/hakeminen/tietoa-uusille-opiskelijoille/


Lisätietoja

Hakijapalveluista: 

• hakijapalvelut(at)seamk.fi

• puh. 020 124 5501

Nettisivuilta: 

• Kevään 2022 toinen yhteishaku

• www.opintopolku.fi

• www.ammattikorkeakouluun.fi

https://www.seamk.fi/hakuaika/kevaan-yhteishaun-2-hakuaika/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.ammattikorkeakouluun.fi/


SeAMKin koulutustarjonta kevään 2022 
ensimmäisessä yhteishaussa 5.-19.1.2022
AMK-hakukohde Aloituspaikat

Bachelor of Business Administration, International Business, päivätoteutus 40

Bachelor of Engineering, Agri-Food Engineering, päivätoteutus 25

Bachelor of Engineering, Automation Engineering, päivätoteutus 35

Bachelor of Health Care, Nursing, monimuotototeutus 25

• Lisäksi vieraskielisiä koulutuksia on haettavana SeAMK 

Direct Application -haussa (jatkuva haku) 5.1.–8.4.2022



Lisätietoja

Admission Services: 

• admissions(at)seamk.fi

• puh. 020 124 5208

Nettisivuilta: 

• Joint application

• Direct application

• www.opintopolku.fi

• https://www.uasinfo.fi/

https://www.seamk.fi/en/application_period/joint-application/
https://www.seamk.fi/en/application_period/seamk-direct-application/
http://www.opintopolku.fi/
https://www.uasinfo.fi/



